SC Auto Class SRL

24 mai 2018

NOTIFICARE DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE
Luând în considerare articolele 4(paragraf 2), 6 și 28 ale REGULAMENTULUI (UE)
2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date vă aducem la cunoștință detaliile legate
de procesarea datelor dumneavoastră personale de către SC Auto Class SRL în cazul
crearii unui utilizator pe site-ul anvelopecraiova.ro (in vederea unei comenzi online).
Categorii de date personale stocate si prelucrate
1 Nume
2 Prenume
3 Adresa Email
4 CNP
5 Nume firmă
6 Cod fiscal
7 Nr. Înregistrare Registrul Comerțului
8 Adresă
9 Număr telefon, fax
10 Adrese email
11 Date bancare
12 Nume utilizator, parola
13 Fișiere arhiva de comenzi online

Tabel 1. Date personale stocate de către SC Auto Class SRL
CONFIDENTIALITATEA DATELOR
Confidențialitatea datelor personale este asigurată printr-un complex de măsuri de control
electronic.
CONTROLUL ACCESULUI ELECTRONIC
• Parolele conturilor de utilizator pot fi aflate doar de administratorul bazei de date.
• Parolele conturilor de utilizator (si numele utilizatorului) nu pot fi modificate de client.
• Datele personale sunt stocate intr-o baza de date si se pot modifica oricand de către client sau
de administratorul DB la solicitarea clientului. Stocarea este restricționată (poate fi accesata doar
de către client și/sau administratorul bazei de date).
• Datele personale se folosesc doar la emiterea unei facturi proforma.
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INTEGRITATE, DISPONIBILITATE
Serviciile asigurate de Auto Class pentru protecția integrității datelor nu pot preveni compromiterea
unor parole printr-un virus instalat pe computerul clientului, prin accesarea de către acesta a unor
rețele wireless nesecurizate sau prin comunicarea datelor de acces unor persoane neautorizate.
LEGALITATEA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. SC Auto Class SRL procesează datele personale menționate în tabelul nr. 1 pentru
emiterea facturilor proforma (ca urmare a unei comenzi online) și transmiterea lor prin
email clientului ce a initiat comanda.
2. SC Auto Class SRL foloseste datele personale menționate în tabelul nr. 1 (telefon, adresa
email) pentru contactarea clientilor cand acestia solicita ajutor in realizarea sau modificarea
unei comenzi online sau cer detalii despre comenzile online.
3. Datele personale ale clienților NU SUNT și NU VOR FI:
- folosite pentru operațiuni de marketing direct ale Auto Class SRL
- folosite pentru crearea de profiluri
- înstrăinate/transferate către terți care desfășoară activități de marketing direct sau
construire de profiluri
TRANSFERUL DATELOR
Datele personale ale clienților NU se transfera unui tert.
Clientul are acces oricand la datele personale, la vizualizarea, modificarea, ștergerea lor.
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